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 2 (02احلدود )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 بهاصحأوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله و  ،الحمد هلل رب العالمين
 ، أما بعد:أجمعين

يعني من الزناة من  ،والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت :-رحمه هللا تعالى-فيقول المصنف 
 :من الذي يجب عليه الحد مما ذكر ممن تقدم ذكره قال ،األبكار والمحَصنين ،الذكور واإلناث

 عليه الصالة-وهو أن النبي  ،لحديث ماعز ؛من أقر بالزنا أربع مرات ،من أقر بالزنا أربع مرات
وقياًسا  ،على نفسه أربع مرات اعترف ،كما في الصحيح ردده أربع مرات حتى اعترف -والسالم

 ،قلفمن أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح عا ،الزنا ال يثبت إال بشهادة أربعة ،على الشهادة
 الأو يجعله يتكلَّم بما  ،يغي ِّر رأيه اصحيح ليس بمريض مرًض  ،عاقل يعي ما يقول ،بالغ مكلَّف

، فإن كان السقيم المريض تقابِّل (مريض)تقابِّل  (صحيح)ألن  ؛أو ال يحتمل الحد ،يحيط به
صل إلى وإن لم ي ،مريًضا مرًضا يجعله ال يحتمِّل الحد أو ال يعي وال ُيدرِّك ما يقول إدراًكا تامًّا

إنه فا ن ثيبً وإن كا ،إن كان بكًرا فإنه يجَلد مائة ويغرَّب سنة ،حد الجنون فإنه حينئذ ُيَحد بما تقدَّم
ليتخلَّص  ؛هو بالغ صحيح عاقل وهو كاذب في إقرارهطيب إذا أقر و  ،يجلد مائة ويرجم بعد ذلك

ما أقتل نفسي أقتل بالحد  :ل أن يقوللكن بد ،كما يفعل المنتحر ،من هذه الحياة على حد زعمه
 بسيف الحد.

 طالب: .......

 ؟ماذا
 طالب: .......

 :والذين يعرفونه معرفة تامة ويحيطون بتصرفاته يقولون  ،افترض أنه أقر على نفسه أربع مرات
؟  أوُيَحد  عليه  ؟ماذا عن مثل هذا اإلقرار ،هو كاذب  ما ُيَحد 

 طالب: .......

 امرأة؟ أو هذا الكالم سواء كان رجاًل 

 طالب: .......

 لكن ،صلهذا األ ،يحدأربع مرات  ،أنه زنابيعترف على نفسه  ،المرأة الفالنيةيذكر ما يلزم أن 
 إذا قامت بي ِّنة معارِّضة إلقراره.

 طالب: .......
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ؟ماذا
 طالب: .......

 ؟ماذا

 طالب: .......

 ؟!ماذا نقولمثال؟! 

 هذا مثال! 

 طالب: .......

 وما فيه فرصة. ا،ويلزم بعضهم بعًض  ،زمالء في السكن ،ال ال، حاالت مالزِّمة
 طالب: .......

 لكن إذا قامت القرائن أنه عنده مشاكل اجتماعية ونفسية ويريد أن يتخلص دلت القرينة على هذا
 وشهدوا بذلك.

 طالب: .......

 به هنا؟ بالغ عاقل يكفي.ء يجي ماذاولذلك كلمة صحيح بعض الناس يقول 
 طالب: .......

ما ب ،إلى اإلقرار بما ليس منهال، ال يقصد بها أنه وإن لم يكن مجنوًنا أنه ليس فيه مرض يدعوه 
د إذا كان عليه جل ،أما إذا كان ال يحتمل ،ومن جهة أخرى أنه يحتمِّل تنفيذ الحد ،لم يحصل منه

ل إلى أن يصح  إذا كان ميؤوسً  :ال يتحمَّل قالوا ،والَجْلد يقتله ده الرجم حأما إذا كان  ،ا منهيؤجَّ
 يموت لو ُجلِّد. ،ه الجلد وهو ال يحتمِّلاإلشكال إذا كان حد ،ألن القصد أن يموت ؛سهلف

 طالب: .......

ال  «من مات في الحد فالحد قتله» :وجاء في الخبر ،بحيث ال يتلفه الحد ،ُينَظر في وضعه
 لكن مع ذلك.. ا؟ هو جاٍن،وإن كان جانيً  الكن هل معنى هذا أننا نجلد مريًض  ،ُيضَمن

 طالب: .......

ا فاضرب خذ بيدك ضغثً  أم:لكن مثل حد األصحاء  ،أقيم عليه الحد هذاك رويجل ،رويجل نعم
 ؟به وال تحنث
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 4 (02احلدود )كتاب -خمتصر اخلرقي

يعني لو ُترِّك األمر لمن فيه مرض أن ُيتساَمح معه في الحدود ألفسدوا في األرض بهذه  
ر أنه يبرأ من هذا المرض في وقت من األوقات ألجل علي .الذريعة ه وإن كان مالَحظ أنه لو ُقد ِّ

 ،ما هو بالبينة ،هو باإلقرار ،وال ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد ما يرجعالحد حتى يبرأ 
ْلد أو لما باشر الحد بأن بدؤوا بالجَ  ،أقر على نفسه أربع مرات أنه زنا فثبت عليه الحد ،باإلقرار

 :قول فيما بعديولذلك  ،قبله أو بدؤوا بالرجم أو قبله شريطة أن يكون ثبوت الحد عليه باإلقرار
 وكذلك إن رجع بعد ،ُكفَّ عنه ،قبل أن تفارق روحه جسده ،ولو ُرجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل

 ،وفي بعض طرق حديث ماعز أنه لما أذلقته الحجارة هرب .ُخل ِّي ،أن ُجلِّد وقبل كمال الحد
لكن  ،«هال تركتموه؟!» :-عليه الصالة والسالم-فقال النبي  ،فأصابه شخص بَلحي جمل فقتله

م نفسه للحدغي أن ُيعَلم أن هناك فرقً ينب ا على ا خائفً ا مختارً ا طائعً ويجيء تائبً  ،ا بين من يقد ِّ
د من المفسدين في األرض ،نفسه  -اإلمام أبو حنيفة ،وبين من ُيؤتى به يقاد وله سوابق ومفسِّ

 .ورجع عن إقرارهيرى أنه مادام ثبت عليه الحد فإنه ال يرفع عنه ولو أنكر  -رحمه هللا

ار وذلك بأن يشهد عليه أربعة رجال من المسلمين أحر  ،األمر الثاني مما يثبت به الحد البي ِّنة 
َُّشَهَداءَََّّثُم َّ} :أربعة رجال دليله قوله تعالى َّبِأَْربَعَِة َّيَأْتُوا هد على ال بد أن يش [4ر:رة النــو ]سو  {لَْم

يصفون الزنا بأن يصفونه بما  ،عدول ليس فيهم فاسق ،الزاني أربعة وكلهم أحرار ليس فيهم عبد
استفصل من الشهود  ،استفصل من الشهود -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،يطابق حقيقته

فإذا وصفوه وهم عدول  ،فوصفوا منه مثل ما يفعله المرء أو الرجل مع امرأته من الزنا الصريح
 .أحرار ثبت الحد على هذا المقذوف

ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن ُيقَتل من أهل العلم من يرى أن اإلقرار يكفي مرة واحدة كغيره  :قال 
 ،عز واضح في المسألة وهو في الصحيح، ولكن حديث مايثبت بمرة واحدة ،من اإلقرارات
عليه الصالة -وأراد النبي  ،اا مختارً وأنه جاء تائبً  ،له خصوصية اإن ماعزً  :بعضهم يقول

ولذا جاء في  ،لكنه مع ذلك أصر أن يقام عليه الحد ،أن يدرأ عنه الحد بقدر اإلمكان -والسالم
واغد يا » :-عليه الصالة والسالم-حديث امرأة الذي استأجر العسيف فزنا بامرأته قال النبي 

يكفي  :مرات بعضهم يقول اعترفت أربع :ما قال «أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
والقياس  ،ألن األصل في اإلقرار يكفي مرة واحدة وما جاء في قصة ماعز ؛اإلقرار مرة واحدة
حرص أن  -عليه الصالة والسالم-النبي  ،هذا من باب درء الحد عن ماعز :على الشهود قالوا

د يا أنيس إلى امرأة اغ»إقامة الحد ال بد منه ففإذا حصل مثل هذا  ،لكنه أصر ،يدرأ الحد عنه
ومثل ما قيل في المسألة  ،ولم يقل أربع مرات وال أكثر وال أقل ،«هذا فإن اعترفت فارجمها

 :لكن البيان هل يلزم أن ُيذَكر في كل واقعة ،مثل هذا ناسخ :السابقة في الجلد مع الرجم قالوا
هل يلزم البيان  ،ز فارجمهااغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت أربع مرات مثل ما اعترف ماع
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

س إلى امرأة هذا فإن اعترفت االعتراف الكافي المجزئ ويبينه قصة ياغد يا أن :في كل مناسبة أو
ولذا ثبوت الزنا دونه  ،ماعز أنه أربع مرات تم البيان في قصة ماعز وما عداها هو في حكمها

ألنه لن ينكشف في الغالب حتى يشهد عليه أربعة واألحوال  ؛خرط القتاد في كثير من األحوال
الذي لم يحصل فيه إال خمس  -عليه الصالة والسالم-والظروف واألزمان تغيرت عن زمنه 

بل  ،فما كل َمن وقع هفوة جاء ليعرض نفسه على اإلمام ليقيم عليه الحد ويعترف ،قضايا
َيل كلها إلخفاء جريمتهم  ما  ،ومع ذلك شرع هللا فوق الجميع ،وإنكارهايسلكون المسالك والحِّ

لكن من باب بالدالئل والقرائن الشرعية ال بد أن  ،وال ُيبَحث عن عورات الناس ،يتجسس عليهم
وما ينادى به من الستر المطلق الذي ينادي به بعض الكتاب وبعض َمن ينتسب  ،ُيقام عليه الحد

فإذا  ،ا توطئة لإلباحيةوفيه أيًض  ،طيل للحدودففيه تع ،إلى الجهات هذا غير الئق وغير سائغ
 ،إذا ثبت الحد نعم قبل ثبوته األمر فيه مندوحة ،ثبت الحد ال يجوز أن تأخذ بهم الرحمة أبًدا

الذين يقعون في الزالت اليسيرة بخالف أهل السوابق والجرائم  ،وفيه مراعاة للهيئات ،وفيه سعة
 فإن هؤالء يؤخذون بجرائرهم.

 .....طالب: ...

ضعه وو  اال شك أن ماعزً  ،قالوا إنه َوفِّيُّ العقل من صالحينا «ما تعدون ماعًزا فيكم؟»سأل قومه 
 يعني شخص جاء بذل نفسه إلى الحد.

 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

وأنه وقع في  ،ويعرف أن الحدود كفارات ،ما هو مستغَرب ،ما هو مستغَرب للذي يريد نجاة نفسه
م نفسه ليبرأ من عذاب اآلخرة هذا من عين العقل. ،والزنا ليس بالسهل ،هفوة وزلة عظيمة  يقد ِّ

 طالب: ........

وشخص يتذرَّع برخصة كلهم واحد عندك؟! هم  ،يرتكب عزيمة الكن شخًص  ،نا للمفاضلةإذا جئ
توب ويعمل األعمال الصالحة تاح له الفرصة في المستقبل ويتل: أفضل أنه يستر على نفسه قالوا

هذا  ،لكن إذا ستر نفسه واستمر على معاصيه وجرائمه ما هو مطَلق ،هذه جهة ،ويزداد منها
 نسأل هللا العافية.
 طالب: ........

 ال ال.
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 6 (02احلدود )كتاب -خمتصر اخلرقي

 طالب: ........

م وال يثبت به حك ،لجاتوالتقنيات تساعدهم على الدب ،وله محترفون  ،يا ابن الحالل التصوير فيه
 شرعي أبًدا.

 طالب: ........

 ما جاءت شهادتها إال في المال أو ما يؤول إليه.
 طالب: ........

مستحدثات وأمور اجتهادية قد يرى  ،يبينون للقاضي إذا رأى القاضي هذه مسألة اجتهادية
ذه الصور في القاضي أن.. لكن اإلشكال أن إطالع الناس اآلخرين على هذه الفاحشة وتداول ه

 الجهات الرسمية له شأن في الشرع.
 طالب: ........

 ال ال، هل ُسئل ماعز؟ سئل؟ ال.

 طالب: ........

ما  افتيً هذا.. ما يرتب عليه اللوازم مادام جاء مست اا عند القاضي ليس.. مستفتيً ال، إذا جاء معترفً 
 .ترتب عليه اللوازم

ريب إن رجع بعد أن ُجلد بقي عليه إما التغوكذلك  ،عنه ُكفَّ ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل 
ا كرً با أو الرجم يعني بعد أن ُجلد بقي عليه الرجم إن كان محصًنا أو التغريب إن كان إن كان بكرً 

 .فإنه حينئذ يكف عنه ويخلى سبيله

 ااحدً و  افإنه يحد حدًّ  ،على قاعدة التداخل ،ا ولم يحد فحد واحد على قاعدة التداخلومن زنا مرارً  
 كمن وطأ في نهار رمضان أكثر من مرة ولم يكف ِّر عن األولى فإنه يكف ِّر كفارة واحدة.

 طالب: ........

 المهم الزنا هو ولو اختلفت النساء.

 طالب: ........

 ولو اختلفت النساء.

 هل هذا يشبه اليمين إذا تعدد الباعث عليه؟ فيه شبه منه؟ 

 عبد هللا. باشف القواعد يا أ
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ا.متعددة ولم يكف ِّر تكفي كفارة واحدة إن لم يكن الباعث متعددً  االيمين إذا حلف أيمانً 

إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت ليست إحداهما مفعولة  :القاعدة الثامنة عشرة :يقول
 واكتفي فيهما بفعل ،على جهة القضاء وال على طريق التبعية لألخرى في الوقت تداخلت أفعالهما

ومنها اجتماع األسباب التي يجب بها  ،ومنها في آخر القاعدة :يقولواحد وهو على ضربين 
د فإذا أخرج كفارة واحدة عن واح ،وغيرهاالكفارات وتتداخل في األيمان والحج والصيام والظهار 

 ن كانت من جنس واحدفإ ،امنها معيَّن أجزأه وسقط سائر الكفارات إن كان مبهًما إن كان مبهمً 
وإن كانت  ،وعند صاحب الترغيب أن فيها وجهين ،ا عند صاحب المحررا واحدً أجزأه أيًضا وجهً 

وأما األحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين  ،من جنسين فوجهان باعتبار نية التعيين
المشهور أنه وإن نوى أحدهم ف ،موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيًضا من غير إشكال

 ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا..  ،يرتفع الجميع

 علينا.. ايأخذ وقتً 
 طالب: ........

 ما تتداخل الكفارات. اإذا كان الباعث مختلفً 

 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

 مراًرا.

 طالب: ........

 الباعث واحد. ،ال، الباعث واحد

 طالب: ........

 أعوذ باهلل. ،واحد هو الشهوةال، الباعث 
 طالب: ........

 ؟كيف

 طالب: ........
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لكن لو لم  ،محض أو فيه شوب حق إنسان -جل وعال-ألنه هل هو حق هلل  ؛ذي غيرهال ال، 
اه ألنها كما تضررت بفعله السيما إذا كان هناك إكر  ؛تذكرها..؟ ال أن ال بد :يذكر المرأة نقول

 تداخل الكفارات موجود. ،فيه شيء من التوازن  ،من نشر فعلها تتضرر بالعار فإنها أيًض 
 طالب: ........

 تقول؟ ماما أدري 

 طالب: ........

ت ثم نذر  ،إن شفى هللا مريضك أنت تكف ِّر بكذا أو نذرت مثالً  اأنت حلفت يمينً  ،الباعث المتعدد
ير الباعث الباعث غ ،ما هو نفس هذا المريض ،ثم نذرت على شيء ثالث ،على شيء آخر

والباعث على النذر غير الباعث حلفت على كذا وحلفت على  ،على اليمين غير الباعث األول
 لكن لو يمين واحد تكرره ،وتمشي وتطلق من هذه األيمان بقدر هذه البواعث تكون الكفارات ،كذا

 كفارة واحدة.

 ا ولم ُيَحد فحد واحد.شف المغني، المغني من معه؟ شف من زنا مرارً 
 لب: ........طا

 إلى هذه الشهوة. ،نسأل هللا العافية ،ا إنما هو أعمى في طريقهال ال، ما يرد هذا إطالقً 
 طالب: ........

 هذا هو؟! لكن

 طالب: ........

 طالب: ........

 فيه توافق كثير.

 طالب: ........

 كم وفاته؟ لكن ،مختصر منه نعم
 طالب: ........

 وفيه تطابق كثير وتشابه حتى في العبارات. ،ألنه بعد ابن قدامة نعم؛

 طالب: ........

 نقل. نعم
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 9 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 طالب: ........

 .نعمهو الظاهر 

هم وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة يعني اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية و  :-رحمه هللا-قال 
ا لخطاب الكفار بفروع صاغرون ويرضخون لحكم اإلسالم وهم في األصل مطاَلبون به تبعً 

وإذا  ،الشريعة إذا حصل منهم ما حصل وال تحاكموا هذا بينهم ما لم يتعدَّ الضرر إلى غيرهم
 ،أو شرب أو سرقة تحاكموا إلينا وإال فاألصل أن الشرب عندهم مباح تحاكموا حصل منهم زنا

نهم هل يلزم أو اإلمام مخيَّر بأن يحكم بي ،لكنهم تحاكموا إلينا فيلزم على خالف بين أهل العلم
يهم وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عل :يقول ؟بما أنزل هللا أو ُيعرِّض عنهم كما هو في النص

ة عليه الصال-ولما زنا اليهودي باليهودية وتحاكموا إلى الرسول  ،علينا -عز وجل-بما حكم هللا 
بن افوضع  ،فإذا آية الرجم تلوح ،فتحوا عليها «ائتوني بالتوراة ائتوني بالتوراة » :قال -والسالم

ية آ فإذا فيه ،ارفع يدك :فقيل له ،قاتلهم هللا ،حول الرسول حتى ال يراها من هم ؛صوريا يده عليه
أو  فهل هو حكم بما أنزل هللا إلينا ،ورجمهما -عليه الصالة والسالم-فأقام عليهم النبي  ،الرجم

ذا ه ،واألصل أن نحكم عليهم بما أنزل علينا ،بما أنزل هللا عليهم أو بما اتفقت عليه الشريعتان
 وما جاء في ،يةإذا اختار الحاكم الحكم عليهم أن يحكم عليهم بما أنزل إلينا كما هو صريح اآل

آية أو في خبر اليهوديين فإنه محمول على ما إذا اتفقت األحكام بحيث لو كان الحكم عندهم 
 فالحكم بمقتضى ما عندنا. ،مخالف لما عندنا
 طالب: ........

 أهل الذمة غير المستأَمنين.
 طالب: ........

لكن الكالم فيما إذا  ،ينتقض عهده ،هذا من نواقض الذمة أن يزني الذمي بمسلمة ينتقض عهده
سنوا بهم » :حصل بينهم وأهل العلم ينصون على أهل الذمة وهل ُيلَحق بهم المجوس لما جاء

فإذا أخذت عليهم الجزية صاروا أهل ذمة وتجرى عليهم أحكامهم أو أنهم ال  ،«سنة أهل الكتاب
الظاهر أن الحكم  ،ي إلى دينومثله المستأَمن الذي ال ينتم ،يتدينون بدين فيختلفون عنهم

ن إلى السماء على ما قالوا األديا -جل وعال-ألن أولئك يتدينون بدين ُينَسب إلى هللا  ؛يختلف
 وأما من عداهم فإنهم يختلفون في الحكم في هذه المسألة. ،السماوية

 عندكم المغني؟
 طالب: ........
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ام يق :بيننا وبينهم من عهد مطلًقا؟ أو يقالن زناه وارتكابه لهذه الفاحشة ناقض لما : إهل نقول
ر تقام عليهم بما أنزل هللا إلينا.. هل..؟ واإلشكال في غي حتىهم ما عندهم حدود  ؟عليهم الحد

وإن كان اآلن  ،غ منه ومن شرهفرَ يُ  ،وُينتهى منه يقتلألن المحَصن أمره واضح  ؛المحَصن
 المسلمين في إعادة النظر في الحدود بالنسبة المطالبات من أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء

 عن الكفار واإلنسان واآلخر وحقوق واإلنسان. للمسلمين فضالً 

 ين المغني؟ من معه؟أ
 طالب: ........

 ين؟أ

 طالب: ........

 .ايصير حكمه؟ يصير حربيًّ  ماذاإذا انتقض عهده 
 طالب: ........

 ؟ماذا

 طالب: ........

معنى بما أنزل  ماوهو مباح عندهم ُيقام عليه حد الشرب؟  الو شرب خمرً عليهم في دينهم يعني 
 هللا إلينا؟ نحكم عليهم بما أنزل هللا علينا.

 يقول صاحب المغني؟ ماذا

 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

 فيه الشروط المعروفة العمرية.
 طالب: ........

 .-والسالم عليه الصالة-أعظم من الرجم؟! رجمهم النبي  ما

 طالب: ........

 خالص.

 اللهم صل على محمد...


